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Schoolkamp groep 8 
De kinderen van groep 8 zijn van woensdag 11 mei 
t/m vrijdag 13 mei op kamp. Zij zijn gisteren 
vertrokken naar hun kampadres in Dongen.  Er 
staan tal van leuke activiteiten op het programma, 
waaronder een Vossenjacht met leden van de 
oudervereniging en het team. We hopen dat onze 
schoolverlaters een fijn kamp hebben. 

Verkeersexamen groep 7 
Woensdag 11 mei 
hebben alle 
kinderen van 
groep 7 
deelgenomen aan 
het praktisch 
verkeersexamen. 
Alle kinderen zijn 

hiervoor geslaagd. Van harte gefeliciteerd jongens 
en meisjes! Top!  

Koffie-uurtje 
Op vrijdag 13 mei om 8.45 uur staat er weer een 
koffie-uurtje gepland. U bent van harte welkom 
om hier schoolzaken die u bezig houden met de 
directie te bespreken. 

Groene vingers gezocht 
Onze school heeft een groen schoolplein. Ook 
rondom school is het nodige groen te vinden. 
Hoewel het nog jonge aanwas is, heeft ook dit 
groen en het tuintje op de speelplaats onderhoud 
nodig. Vindt u het leuk om circa een keer per 
maand de handen uit de mouwen te steken om de 
tuin en het groen rondom school netjes te 
houden? Meldt u zich dan bij Ingrid Stokkermans. 
Dit mag persoonlijk, telefonisch of via email: 
ingridstokkermans@leerrijk.nl 

Opbrengst plantjesmarkt 
In april organiseerde onze oudervereniging de 
plantjesmarkt. De opbrengst hiervan is ruim € 
2000,-. De helft hiervan wordt overgemaakt op 
giro 555 ten gunste van de mensen in de Oekraïne. 
De andere helft komt ten goede aan de kinderen 
van De BERK. Wat er precies met dit geld gedaan 
wordt zal de oudervereniging later nog bekend 
maken. 

Zomerkamp voor kinderen uit Kaatsheuvel, Loon 
op Zand en De Moer. 
Wij zijn Marla en Jan van der Voorden van de 
Groepsaccommodatie De Binnenheide. 
Wij organiseren in week 31 twee zomerkampen op 
De Binnenheide GEHEEL GRATIS. 
Kamp nr. 1 is vanaf 6 aug. t/m 8 aug. kamp nr.2 is 
vanaf 10 aug. t/m 12 aug. 
De kinderen worden drie dagen volledig 
beziggehouden en het is met twee 
overnachtingen. Als er kinderen zijn die hier 
moeite mee hebben dan mogen ze ook thuis 
slapen. 
Dit kamp is ontstaan in samenwerking met de 
Gemeente Loon op Zand en De Binnenheide. Dit 
wordt de 2 editie. De eerste dag bestaat uit spelen, 
spellen, pizza bakken en een bezoek aan de 
Drunense duinen. Op de tweede dag gaan de 
kinderen met de begeleiders een dag naar de 
EFTELING. Als afsluiting, is er s ’avonds een disco 
voor de kinderen. Op de derde dag gaan we 
diverse creatieve activiteiten doen. 
Alle kinderen vanaf 8 jaar tot 14 jaar zijn welkom 
om op kamp te komen. Voor meer informatie kun 
je bellen met Jan van der Voorden 06-57745022 of 
vraag via info@binnenheide.nl een 
inschrijfformulier aan om je aan te melden. 
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die de kinderen 
actief kunnen bezig houden. Bel bovenstaand 
nummer voor meer informatie. Wilt u onze 
accommodatie bekijken dan kan op 

www.binneheide.nl 
Met vriendelijke groet, Marla en Jan van der 
Voorden. 

Diverse activiteiten voor kinderen in de omgeving 
De komende periode worden er in Kaatsheuvel en 
omgeving diverse activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. In het volgende stukje leest u 
welke activiteiten de bibliotheek organiseert. 
Tijdens het Pleinfestival worden op donderdag 
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middag 19 mei en zaterdagmiddag 21 mei diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Bij manage De Kegelaar worden 29 mei diverse 
activiteiten georganiseerd. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief treft u flyers aan met meer informatie 
over deze activiteiten. 

Nieuw in bibliotheek Waalwijk: Kom creëren in 
de digihoek! 
In bibliotheek Waalwijk is sinds kort een digihoek 
met games en een greenscreen. Je vind er de 
volgende games: 
1) Bouw mee in Minecraft 
2) Programmeer je eigen game met Scratch 
3) Design je eigen gamelevels met Mega Man 
Maker.  
En je kunt foto's en filmpjes maken voor het Green 
Screen. 
In de Werkplaats Waalwijk 
In de bibliotheek worden elke maand digitale 
workshops georganiseerd, waarbij kinderen hun 
digitale vaardigheden ontwikkelen en hun talent 
kunnen ontdekken. Meedoen aan de workshops 
kan in verschillende vestigingen van de Bibliotheek 
Midden-Brabant. Er wordt steeds met een ander 
thema gewerkt.  
Wat ga jij maken in de Werkplaats?  
*Thema 13 mei: Schrijf je eigen gameverhaal 
 Houd jij van dikke boeken lezen en zelf verhalen 
schrijven? Of ben je juist een echte gamer? Met 
het computerprogramma Twine kunnen zowel de 
gamers als de lezers aan de slag om hun eigen 
gameverhaal te maken! Je gaat hier een spannend, 
interactief verhaal schrijven waarbij de lezer zelf 
het verhaal kan sturen. Door echte 
programmeertaal te gebruiken kun je je verhaal 
nog versieren met allerlei extra's, plaatjes en 
kleuren. Let op: je moet voor deze activiteit wel 
kunnen typen.  
*Thema 25 juni: Maak een stop-motionfilmpje 
We gaan dit keer aan de slag met het maken van 
een stopmotion filmpje. Dat is een reeks van foto’s 
die je samenvoegt tot een filmpje. Van elke kleine 
beweging maak je een foto en dat wordt 
uiteindelijk een filmpje. Je kan zelf de snelheid 
bepalen en muziek en geluiden toevoegen. Als je 
het leuk vindt mag je zelf je eigen Lego, klei of 
Playmobil meenemen om het filmpje te maken.  
*Praktische informatie  
Komende data:  
Vrijdag 13 mei van 15.30 - 17.00 uur  

Zaterdag 25 juni van 10.30 - 12.00 uur  
Locatie: de Bibliotheek Waalwijk Kosten: gratis 
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar Aanmelden: via 
waalwijk@bibliotheekmb.nl  
Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
emelykok@bibliotheekmb.nl. 
 

Buurtgezinnen Loon op Zand – Opvoeden doen 
we samen!  
Herkent u dat? Soms zit alles tegen. Problemen 
stapelen zich op in uw gezin en worden steeds 
zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren of de 
emmer loopt over. Dan lukt het niet meer om op 
ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de 
kinderen te besteden. Moedig als u dan om hulp 
durft te vragen.   
Wat is Buurtgezinnen?   
Buurtgezinnen is een nieuw initiatief in de 
gemeente Loon op Zand. Gezinnen die het, 
tijdelijk, zwaar hebben (vraaggezinnen) worden 
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de 
buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat 
extra liefde en aandacht en worden ouders even 
ontlast. Buurtgezinnen wil voorkomen dat de 
problemen in een gezin verergeren en eraan 
bijdragen dat kinderen fijn kunnen opgroeien in 
hun eigen gezin.   
Hoe werkt het?   
Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de 
coördinator, Maaike Haan. Samen met haar 
worden er afspraken gemaakt over de steun. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse 
speelafspraak, een weekend logeren of samen iets 
leuks ondernemen. Dat is bij iedere vraag en kind 
weer anders.   
Door wie?   
Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin 
in hun buurt willen helpen. Dit kan een gezin met 
kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook 
(groot)ouders met uitwonende kinderen en stellen 
zonder kinderen zijn van harte welkom. We vinden 
het wel heel belangrijk dat steunouders ervaring 
hebben met kinderen.   
Meer informatie en aanmelden je leest er alles 
over op www.buurtgezinnen.nl of neem contact 
op met Maaike Haan - Mobiel 06 51312210 - Email 
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maaike@buurtgezinnen.nl  
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een 
infofolder in het Nederlands en in het Engels. 

Belangrijke data 

11-13 mei Schoolkamp groep 8 
11 mei Praktijk verkeersexamen groep 

7 

11 mei Groep 4 Zandgebak en 
Luchtkastelen 

13 mei Koffie-uurtje met directie 

16 mei Ouderavond Kanjertraining 
groepen 7-8 

18 mei Groep 4 workshop 
Music@school 

19 mei Juffendag groepen 1-2 

20 mei Kinderen groepen 1-2 vrij 

23 mei Muziekvoorstelling groep 4 in 
het Klavier 

26-27 mei Hemelvaartvakantie 

31 mei Ouderavond Kanjertraining 
groepen 5-6 

 

Fijn 

Hemelvaartweekend! 

 

 


